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PŘEDMLUVA
PAVLA SVOBODY,
předsedy Správní rady Institutu
pro křesťansko-demokratickou politiku

Vážení přátelé,
měna je citlivá věc. V jejím jazyce jsou oceňovány výsledky naší každodenní práce, v ní uvažujeme o ekonomickém zajištění sebe a své rodiny, v ní vyjadřujeme
i svoji solidaritu a štědrost. Je prostě součástí naší kulturní identity. Ti, kdo uvažují národohospodářsky, navíc
měnu vidí nejen jako společný jmenovatel národního
bohatství, ale i jako nástroj pro ovlivňování ekonomiky
státu, tedy mocenský nástroj, a tudíž součást národní
suverenity.

Česko je velmi otevřená ekonomika uprostřed Evropy
se všemi předpoklady z této otevřenosti a polohy vytěžit maximum. Sem patří i úvahy o naší suverenitě:
ekonomicky závisíme na exportech do eurozóny, energeticky na Rusku, vojensky na NATO. Měli bychom proto
mít velmi dobré důvody pro odmítání společné měny –
když jsme se k jejímu přijetí v přístupové smlouvě zavázali.
Tato publikace má za cíl obohatit diskusi kolem eura
o fakta a souvislosti a vymanit je z populistického diskurzu. Přeji jí hodně zdaru.

Výměna národní měny za měnu nadnárodní je tedy záležitost s mimořádným dopadem na náš život. Z tohoto
pohledu je tedy měna i lakmusovým papírkem toho, zda
a jak vnímáme realitu dnešního světa, je ale i testem
našeho evropanství: přijetím eura bychom se daleko
více spojili s těmi mnoha evropskými demokraciemi,
které eurem platí. Ale je to snad nevýhoda v dnešní době přetlačování mezi velmocemi – USA, Ruskem
a Čínou – posilovat vlastní evropskou sílu ekonomicky
a politicky?
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PŘEDMLUVA
MARTINA KASTLERA,
regionálního vedoucího nadace Hannse Seidela
v České republice, na Slovensku a v Maďarsku

Vážené dámy, vážení pánové,
na svých služebních cestách mezi Prahou a Bratislavou
či mezi Brnem a Košicemi si stále znovu a znovu kladu
otázku, proč eura již běžně zdobí slovenský dvojitý kříž,
ale doba, kdy je bude zlobit český lev, je stále v nedohlednu.
Tři ze čtyř bezprostředních sousedů České republiky již
euro užívají. Nejtěsnější hospodářské vztahy má Česká
republika s Německem a třetina českého vývozu směřuje právě tam, přičemž celkový objem obchodu mezi
oběma zeměmi dosáhl v roce 2019 rekordní hodnoty
92,7 miliardy EUR. Celkem 21,4 miliardy z této celkové hodnoty pak tvoří obchod mezi Českou republikou
a Svobodným státem Bavorsko. Při vstupu České republiky do EU v roce 2004 a následnou ratifikací Li-
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sabonské smlouvy se nadto česká vláda zavázala, že
v dlouhém výhledu zavede společnou měnu euro, pokud to umožní maastrichtská kritéria a pokud na to
bude společnost připravena.
Chtěl bych IKDP srdečně poděkovat za spolupráci
při přípravě série debat s názvem „EURO a Česká republika“. Původně jsme plánovali uspořádat standardní konferenci za přítomnosti vystupujících i publika,
situace kolem šíření nového koronaviru ale naše plány
změnila. Právě v současné době, kdy politiku definují
na poslední chvíli přijímaná opatření proti koronavirové
pandemii, je důležité neztrácet ze zřetele dlouhodobé
vize. Jako Češi a Němci, jako Evropané, hledáme společnou cestu z koronavirové recese a právě využití společné měny euro by mohlo v tomto ohledu být jedním
z klíčů k úspěchu.

PŘEDMLUVA
MIKULÁŠE DZURINDY,
předsedy Wilfried Martens Centre
for European Studies

Vážené dámy, vážení pánové,
osobně vnímám euro, naši společnou evropskou měnu,
jako jeden z hlavních pilířů projektu sjednocené Evropy. Jeho přijetí na Slovensku, k němuž došlo roku 2009,
stále hodnotím jako velmi pozitivní a důležitý krok.
Jednalo se o určité vyvrcholení našeho integračního
procesu. Euro Slovensku nepochybně přineslo větší
ekonomický růst a stabilitu, zvýšilo ale také atraktivitu
země pro zahraniční investory.
Zavedení a užívání společné měny ale samozřejmě neznamená, že už se o ni dále nemusíme starat. Finanční
a ekonomické těžkosti, kterým jsme za poslední dekádu
čelili, a také probíhající pandemie COVID-19 a její vážný dopad na naše ekonomiky naopak ukázaly, že euro
bude jako měna dlouhodobě odolné, pouze pokud bu-

dou členové eurozóny disciplinovaní a budou dodržovat
fiskální pravidla. Každý dnes vyzývá k většímu utrácení, které má restartovat naše ekonomiky, stávající politicko-ekonomické mechanismy zemí eurozóny však
pro decentralizovanou měnovou unii nejsou vhodné,
a je potřeba rozsáhlých reforem. Jsem přesvědčen,
že čím odvážnější budeme v reformách, tím silnější euro
bude. Jenom tak se nám podaří zabránit tomu, aby se
společná měna stala příčinou neúspěchu EU.
Věřím, že Česká republika dříve či později společnou
evropskou měnu přijme a bude díky ní těžit z nižší inflace, větší stability a také všech dalších výhod jednotného trhu EU.
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MILENA HRDINKOVÁ
Státní tajemnice pro evropské záležitosti
a náměstkyně pro řízení Sekce pro evropské
záležitosti na Úřadu vlády České republiky

MOŽNÝ PŘÍNOS PŘIJETÍ
SPOLEČNÉ EVROPSKÉ MĚNY
PRO ČR

Přijetí eura by pro českou ekonomiku
mohlo znamenat zajímavý ekonomický
impuls a zejména výraznější posun
v dohánění hospodářské úrovně
unijního průměru.
Tomu se i tak díky kondici naší ekonomiky značně přibližujeme a již dnes reálně dosahujeme i předháníme úroveň řady členů eurozóny (Španělsko, Portugalsko, Itálie,
Slovinsko, Malta). Členství v měnové unii má však
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i svou cenu, a to zejména v podobě značného omezení suverenity v oblasti měnové politiky. Kromě
toho je potřeba zvažovat možné přínosy našeho
členství v kontextu celkové kondice eurozóny, její
funkčnosti jako politicko-ekonomického uskupení
a zejména s ohledem na jeho přidanou hodnotu
vzhledem k členství ČR v EU.
Zhruba před deseti lety čelila Eurozóna vážné
finanční krizi, na kterou reagovala upevněním
institucionálního základu, který se však nikdy
nepodařilo plně realizovat. Dluhové krizi eurozóna a zejména někteří její členové čelí dodnes,
a to přes značné posílení regulatorního prostředí.
Byla přijata řada společných bankovních regulací v oblasti dohledových orgánů, fiskální kompakt
a další. Zdaleka ne všechny se však staly pro členy eurozóny standardem, o jejichž dodržování se
nediskutuje. Nyní se EU a eurozóna vyrovnává
s rozsáhlou hospodářskou krizí způsobenou koronavirovou pandemií. Znovu se projevuje, že eurozóna i bankovní unie jsou neúplné a potýkají se
s řadou nedostatků, zejména se značným rozdílem
mezi prosperujícími a více rozpočtově odpovědnými severními státy a stagnujícími státy evropského jihu. Řešení vážných ekonomických problémů trvale prostupuje silný politický podtext, což
ekonomické problémy ještě prohlubuje.

Ten však závisí spíše na celkové stabilitě eurozóny
než na tom, jestli platíme korunou či eurem.

Proto je naprosto zásadní, abychom
i nadále kladli důraz na dodržování
rozpočtové odpovědnosti všech států
eurozóny. Tím bude posílena stabilita
měnové unie a i česká veřejnost bude
vnímat eurozónu jako oblast prosperity.
Přijetí eura by jistě bezprostředně prospělo
exportérům a zahraničním investorům. V delším
horizontu však i pro ně může být členství v klubu,
kde ne všichni dodržují stanovená pravidla, velmi
rizikové.

V tomto ohledu se zdá být moudřejším
vstup do měnové unie řešit spíše
v době konjunktury.
V době, kdy stojíme mimo eurozónu,
ale uvnitř EU, je potřeba se co nejvíce aktivně podílet na utváření pravidel, která určují chod měnové unie, protože je jasné, že dříve nebo později se
budou týkat i nás.

Česká ekonomika je otevřená a silně orientovaná
na export. Úzké provázání s trhem EU a s trhy
eurozóny je nesporné a podmiňuje náš úspěch.
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HELENA HORSKÁ
Hlavní ekonomka
Raiffeisenbank a.s.

SPOLEČNÁ EVROPSKÁ MĚNA
EURO: POLITICKÝ PROJEKT

Zatímco projekt Evropské unie –
společného trhu – je projekt se silným
ekonomický základem, projekt „euro“
– společná měna a společná měnová
politika – je projektem spíše politickým
než ekonomickým.
Při jejím vzniku a následném rozšiřování nehrály
ekonomické faktory prim. Spíše sekundovaly. Proto si také myslím, že klíčovým přínosem případného přijetí eura v Česku a vzdání se vlastní měny,
která tu je s námi více než 100 let, je politické
ukotvení a propojení s vyspělou západní Evropou
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a méně již pojistkou naší ekonomické prosperity.
Jak velký politický přínos bude mít naše integrace do eurozóny a jak se tato politická výhoda přetaví do ekonomické prosperity této země, nelze
dopředu předvídat. Když Itálie, Řecko, Španělsko
vstupovaly do eurozóny, těšily se tyto státy a jejich obyvatelé na stabilnější měnu, výrazně nižší
náklady na dluh, chytřejší hospodářskou politiku,
nové zahraniční investice atd.
Češi si mnohých výdobytků už užívají bez eura.
Náklady na dluh, veřejný a soukromý, nejsou (zatím) nijak výrazně vyšší než v některých státech
eurozóny, zahraničních investic do Česka přiteklo
v minulosti hodně a jejich dalšímu růstu spíš než
nečlenství v eurozóně vadí nedostatek pracovní
síly, nedokončená páteřní síť apod.

Přesto tu je prostor pro další
pokles nákladů na dluh, a to
i z důvodu předpokládaného zlepšení
suverénního ratingu země, pokud
by vstoupila do stabilní a prosperující
eurozóny.
V posledních měsících je stále častěji slyšet
kritika rychlejšího růstu cen v Česku než např.
v Německu či Itálii. Vstupem do eurozóny ale naše
přibližování se tamní cenové hladině (nebo spíše
rozptylu v tamní cenové hladině) nekončí – jak

ukazuje i příklad Slovenska. Prozaičtější výhodou
přijetí eura by byly úspory z nutné směny peněz.
Čechům a zdejším firmám by odpadly starosti
s výměnou či převodem prostředků na euro. Směna
na jiné měny: americký dolar, tureckou liru,
japonský yen atd. by zůstala i nadále. I tak bychom
ale mohli uspořit nemalou část ze stovek miliónů
korun, na které vyjde směna peněz v ČR.

Mnoho firem se tyto náklady už nyní
snaží eliminovat: každá 6.–7. firma
v Česku platí svým dodavatelům
či odběratelům v eurech. Česko tedy
již nyní pokradmu prochází tichou euroizací.
Je zde zájem o euro ze strany „businessu“, chybí
však veřejná a politická podpora. Jedna věc je vývoj v samotné eurozóně vyvolávající oprávněnou
otázku „Jak bude vypadat eurozóna za pět, deset
let?“, a druhá je náš přístup – chceme, nebo nechceme euro? Nejsou politici tak často proti jeho
přijetí jen kvůli tomu, že přijetí eura by vyžadovalo
přistoupit k některým nepopulárním reformám?
Slovensko naopak využilo euro k nakoupení obyvatel pro zásadní reformy. A Česko? Dost možná
odmítáme euro právě z pohodlnosti.
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VĚDĚLI JSTE,
ŽE… ?
… PRVNÍ PLATEBNÍ TRANSAKCE
V EUROVÉ MĚNĚ PROBĚHLA
JIŽ 1. LEDNA 1999?
I když bankovkami a mincemi se v zemích, které
euro přijaly jako první, mohlo platit až od 1. ledna
2002, bezhotovostní transakce probíhaly už o tři
roky dříve. V tomto mezičase probíhala legislativní příprava pro zavedení hotovostní použití eura,
stejně jako tisk bankovek a ražba mincí.
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… EUREM JE MOŽNÉ PLATIT
I V ZEMÍCH, KTERÉ NEJSOU
SOUČÁSTÍ EVROPSKÉ UNIE?
Euro je druhou nejdůležitější měnou světa a používá se jako oficiální měna v několika zemích, které sice nejsou členskými státy Evropské unie, ale
jsou na ni úzce napojeny. Jedná se o Černou horu,
Andorru, Kosovo, Monako, San Marino a Vatikánský městský stát.

… EUROVÉ BANKOVKY MAJÍ
SEDM RŮZNÝCH VELIKOSTÍ?
Eurové bankovky různé nominální hodnoty nejsou
odlišeny pouze barevně, ale i co do rozměrů. Je to
jeden ze způsobů, který může pomoci nevidomým
lidem při rozeznávání hodnoty dané bankovky: čím
větší hodnota, tím větší velikost bankovky. Kromě
toho jsou bankovky tištěny technologií plastického tisku, který lze snadno ověřit i pohmatem.

Z takových výhod mohou maximálně
těžit zejména státy jako například
Česká republika, které jsou do značné
míry závislé na mezinárodním obchodu
v rámci eurozóny.
EOIN DREA
Analytik Wilfried Martens Centre
for European Studies

VÝHODY EURA
PRO ČESKOU REPUBLIKU

V debatě o vstupu do eurozóny bývá
v případě členských států Evropské unie jednou
z hlavních prvotních starostí ztráta vlastní měny.
Příklad zemí tak rozličných, jako je např. Irsko,
Slovensko, Portugalsko a Estonsko, však ukazuje,

že výhody, které s sebou euro přináší,
jsou mnohem větší než tyto počáteční
starosti.
Z perspektiv malých států k těmto výhodám
patří eliminace transakčních nákladů, snížení
administrativních nákladů, odstranění kurzového
rizika a větší transparentnost cen a konkurence
napříč velkými ekonomikami v rámci EU.

Česká republika je již do eurozóny významně integrována, a to prostřednictvím českých firem,
jejichž hlavní vývozní trhy a zákazníci se nacházejí právě v eurozóně, stejně jako díky dceřiným
společnostem a pobočkám zahraničních firem
(zejména německých, ale také francouzských či
italských), které byly v České republice založeny.
Přijetí eura by znamenalo, že zmizí kurzové riziko, kterému jsou české firmy obchodující se členy
eurozóny nyní vystaveny. Mnoho českých podniků již euro pro účely svého podnikání neoficiálně
přijalo. Podle údajů Hospodářské komory České
republiky probíhá již nyní v eurech více než jedna
pětina všech plateb subdodavatelům, čímž se jim
významně snižuje kurzové riziko.
Důležité je také nezapomínat na skutečnost,
že euro není jen ekonomickým nástrojem, ale
že má také významnou symbolickou hodnotu.

Co by koneckonců mohlo být lepším
odrazem faktu, že Česká republika leží
v srdci Evropy, než sdílení společné
měny s velkou většinou dalších
členských států Evropské unie?
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ELENA KOHÚTIKOVÁ
Místopředsedkyně Dozorčí rady
Všeobecné úvěrové banky, a. s

REFORMY A JASNÝ PLÁN

Proces před rozhodnutím o přijetí společné měny
zahrnuje i analýzu podmínek, za kterých může být
společná měna přínosem pro zemi, a většinou je
spojen s provedením nezbytných reforem, které zajistí dlouhodobější ekonomickou stabilitu.
I na Slovensku byly realizovány zásadní ekonomické reformy, jejichž završením byl vstup do EU
a následně i přijetí eura.
Reformovaná ekonomika a stabilní veřejné finance
jsou prvním přínosem, který proces přijetí společné měny pro menší a velmi otevřené ekonomiky
může přinést.

Pokud je tento proces nastaven jasně,
důvěryhodně a transparentně, s vyme-
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zeným termínem a kroky, které k přijetí společné měny povedou, obvykle je
zaznamenán i vyšší ekonomický růst
již před samotným zavedením eura.
Je to signál pro investory, že země nastupuje
na cestu kurzové stability a mohou v ní investovat
bez kurzového rizika.
Přínosem je i stabilita kurzu. I když mnohé z podniků již dnes využívají v rámci svých obchodních
smluv hlavně euro, mzdy, odvody a daně mezitím stále platí v domácí měně. Náklady na konverzi eura na koruny a opačně jsou stále vysoké.
Tato nejistota podnikům s přijetím eura odpadne,
stanou se tak silnějšími v mezinárodní konkurenci a může je to povzbudit i k rychlejším inovacím.

Banky v této situaci sice v první fázi
ztratí část svých výnosů z konverze
a kurzového zabezpečení, ale získají
následně silnější klienty, což je pozitivní signál.
Proces zavádění eura je ve většině zemí doprovázen obavou obyvatel z růstu inflace, ale také
z toho, že ztratí bankovky a mince, na které byli
zvyklí, a budou si kromě toho muset zvykat
i na nové ceny a nové příjmy. I proto musí být celý
proces zavádění společné měny doprovázen ne-

ustálou komunikací hlavně vůči obyvatelstvu
a také průběžnou kontrolou, aby proces zavádění eura nebyl zneužit pro skokové zvýšení cen.
Na Slovensku se podobné obavy nakonec nenaplnily a dnes má euro i po 11 letech od jeho přijetí
podporu přes 70 % obyvatelstva. Inflace je nízká
a není ovlivněna např. oslabováním kurzu domácí
měny.

Obyvatelé ušetří konverzní a transakční náklady při platbách do zahraničí
a zároveň budou mít v rukou bankovky akceptované i v jiných zemích světa. Stanou se tak plnohodnotnými
Evropany.
Neméně důležitým přínosem je i to, že země, které platí společnou měnou, se mohou aktivně podílet na dotvoření Hospodářské a měnové unie.
Přijetí společné měny je doprovázeno mnoha
obavami a mýty. Silná ekonomika, zdravé finance, silný bankovní sektor a transparentní proces
zavedení eura jsou nejlepší reakcí pro eliminování
těchto obav.
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IVAN ŠTEFANEC
Poslanec Evropského parlamentu
a člen Výboru pro vnitřní trh a ochranu
spotřebitelů

PŘÍBĚH ZAVEDENÍ EURA
NA SLOVENSKU

Když jsme v roce 2005 přemýšleli o zavedení eura
na Slovensku, nejvážnější překážkou, před kterou jsme stáli, byla nedůvěra veřejnosti k tomuto projektu. Naše měny byly historicky stabilní,
nepostihovala je inflace, jako tomu bylo ve většině okolních států, byly a jsou v očích občanů
jedním ze symbolů státnosti. Podpora zavedení
eura byla na Slovensku v červnu 2005 na úrovni
46 %, přičemž negativně se k tomuto kroku stavělo
32 % občanů.
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Naší prvořadou úlohou tedy bylo
přesvědčit všechny aktéry a zejména
širokou veřejnost o tom, že společná
evropská měna pro ně bude přínosem.
Kromě odborných událostí jsme vyšli i do terénu
a připravili informační kampaně zaměřené na jednotlivé skupiny obyvatel.

O euru proběhly přednášky na školách i
v rámci spolků seniorů a speciální programy jsme vypracovali i pro sociálně
vyloučené komunity a hendikepované
občany.

Proces zavedení eura probíhal na Slovensku po dobu dvou volebních období:
v letech 2002–2006, kdy byla u vlády pravicová
koalice, a 2006–2009, kdy vládu sestavili levicoví populisté v čele s premiérem Robertem Ficem.
Nová vláda převzala námi nastavené systémy,
včetně informační kampaně a proces probíhal
bez větších narušení i nadále.
Věřím, že ze slovenského příběhu zavedení eura
se může inspirovat i Česká republika.

Podařilo se nám dosáhnout toho, že v říjnu 2008,
tedy v předvečer zavedení eura, deklarovalo
až 88 % obyvatel, že má dostatek informací
o zavedení nové měny. Podpora společné evropské měny stoupla na 58 %, přičemž podíl respondentů s negativním postojem se v porovnání s obdobím o tři roky dříve zvýšil jen mírně
na 35 %. Úspěch informační kampaně odráží i fakt,
že v procesu konverze, tedy v rozmezí od 1. do 16.
ledna 2009, nebyly zaznamenané žádné významnější problémy ze strany občanů ani obchodníků.

Stejně důležitý faktor jako veřejné
mínění byla i politická shoda.
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ZBYNĚK FROLÍK
Zakladatel LINET Group

EURO VS. KORUNA?
O ODBORNÉ ARGUMENTY
UŽ DÁVNO NEJDE

Debata o euru je čím dál složitější – oč méně se
používají reálné a logické argumenty, o to více se
prosazují emoce a manipulace. Euro se stalo nástrojem politického boje opravdu se vším všudy.
To je opravdu velká škoda. A taky chyba.
Konec konců, nikdo zatím relevantně nespočítal,
jestli je výhodnější dramaticky snížit náklady používání vlastní měny (transakční náklady) nebo
využít polštáře, který nám koruna nabízí, když se
ekonomika zadrhává.
Pokud bych měl pro něco hlasovat, tak pro racionální debatu.
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Euro není hrozba.
Když se podíváme například na Slovensko, tak si
můžeme myslet cokoliv, ovšem opravdu nemůžeme euro obvinit, že by Slováky poškodilo.

Letošní vývoj koruny nám zároveň jasně odpovídá na otázku, jak nepříjemné
je být exportérem v případě, kdy koruna lítá ode zdi ke zdi:

Ještě nedávno velká část voličů preferovala, aby
se celá země řídila podle principu řádného hospodáře. Pak se tedy musím ptát, proč se v tak klíčové debatě neumíme chovat jako správný manažer,
který si udělá odpovídající analýzu a na jejím základě se rozhodne.

Vláda by měla jasně vysvětlit proč, kdy
a za jakých podmínek euro přijmeme
nebo ne. A to tak, aby to pochopila většina našich občanů.

25,4 Kč stálo euro v lednu, 27,8 Kč v březnu, v srpnu pak o dvě koruny méně, aby teď znovu stoupalo krok za krokem nad 27 korun za euro. A to, že
je export klíčovým tahounem ekonomiky, slyšíme
skoro každý den.

Na druhou stranu, euro není ani bezpodmínečné plus.
Do ne
gativ vstupuje ce
lá konstrukce Evropské unie, která umožnila některým státům přijmout jednotnou měnu, aniž by tomu odpovídaly jejich výsledky. Česká republika je snad
v posledních letech v pozici, že by patřila do tábora
úspěšnějších, který by měl přispívat na jižní státy.
Ale jak to bude v době postcovidové?
Ale ani tato politická záležitost nesmí být překážkou zmíněné racionální debaty.
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TOMÁŠ PROUZA
Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu
ČR a viceprezident Hospodářské komory ČR

PROČ MÁME KONEČNĚ
PŘIJMOUT EURO?

Hlavní argumenty pro euro jsou všem velmi dobře známy: stabilizace ekonomického prostředí,
výrazné úspory pro podniky, které nebudou muset řešit převody měn a zajišťovat se vůči rizikům
kurzových výkyvů, garance toho, že s námi zase
Česká národní banka nezačne hrát ekonomickou
ruletu.
To vše již bylo mnohokrát vysvětleno, zdokumentováno a popsáno – a ani největší odpůrci eura
nemohou zpochybnit miliardové úspory, které by
euro českým podnikům přineslo.
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Místo odvodů peněz bankám by české
firmy mohly investovat každý rok miliardy do své modernizace, výzkumu
nebo třeba vyšších platů.

Pokud tedy některá budoucí vláda na
jednom ze svých prvních zasedání rozhodne o přijetí eura, bude před sebou
mít obrovskou práci.

Většině českých politiků se ale do pomoci českým
firmám z nějakého divného důvodu nechce.
I když možná se jim není co divit. Hlavním problémem není to, že by rozhodnutím o přijetí eura riskovali nelibost části voličů, nemluvě o tom, že to
nemusí být pravda, jak ukazuje zkušenost ze zemí,
které euro přijímaly v posledních letech.

Těšit by ji snad mohlo vědomí, že pokud uskuteční ony zmíněné reformy, posune konečně Česko
do 21. století. Českému byznysu se bude konečně lépe dýchat, protože nebude muset vyhazovat
peníze za neproduktivní platby bankám. A všichni
se budeme moci konečně soustředit na budoucnost a ne bojovat s dědictvím minulosti, jako to
musíme dělat dnes.

Skutečně zakopaný pes leží v nutnosti
na přijetí eura připravit celou ekonomiku, aby byla pořádně konkurenceschopná a ekonomické šoky dokázala
přestát vlastní vnitřní silou bez nutnosti umělé manipulace s kursem měny.
Jenže řekněte dnes většině politiků slova jako
„důchodová reforma“, „reforma sociálního systému“, „skutečná digitalizace“, „výrazné omezení
byrokracie“, „reforma školství“ nebo „daňová reforma“. Pravděpodobně uslyšíte dlouhou odpověď
o tom, jak nesmírně jsou tyto změny potřeba. Ale
když se budete pečlivě dívat, tak v očích daného
politika uvidíte čirou hrůzu, že by nějakou z těchto
reforem musel uskutečnit. Respektive že by musel
uskutečnit všechny, protože žádná z nich samostatně nemá smysl, neboť jedna oblast výrazně
ovlivňuje i ty další.
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ZÁVĚREM:
MARIAN JUREČKA
Místopředseda hospodářského výboru
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky

V různých diskuzích v České republice, často třeba
i u piva, slýchávám příklady z mnoha rozdílných oblastí na téma „jak to dělají Němci či Rakušané“. Jsou zde
označováni za naše chytré sousedy, kteří prosperují
a daří se jim. A jistě by nechtěli dělat rozhodnutí, která by poškodila jejich národy nebo ekonomiku. A právě
tyto země již přijaly euro a jsou nyní v eurozóně. Myslím
si, že stojí za to se nad tímto jednoduchým příměrem
zamyslet. A zeptat se zároveň: Proč se Rakušané vzdali
šilinku a Němci marky? I u nás, v České republice, bychom měli racionálně přemýšlet nad tím, co nám může
euro přinést.
Dle mého názoru se jedná zejména o větší ekonomickou stabilitu pro naše hospodářství, které je výrazně
exportně orientované. V dnešní době není pro mnoho firem vůbec snadné plánovat svoji výrobu a příjmy,
protože musí pracovat s několika účty. V eurech, v dolarech, ve zlotých či v čínských jenech apod. Možnost
pracovat rovnou s účty v eurech by jim výrazně zjednodušila práci, snížila rizika a vytvořila stabilnější prostředí pro zaměstnanost v jednotlivých regionech naší
země.
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Jsem proto jednoznačně přesvědčen, že Česká republika by měla v budoucnu vstoupit do eurozóny. A to
nejenom z důvodu ekonomické výhodnosti pro vlastní
ekonomiku a obyvatelstvo, ale také proto, že se jedná
o společenství států, které sdílí společně i svou národohospodářskou bezpečnost. To přináší obrovskou
hodnotu pro stabilitu tohoto regionu – pro naši Evropu.
Byl bych rád, aby se v diskuzi o euru více argumentovalo fakticky a nepoužívaly se zavádějící nebo emoční
argumenty.
Přeji všem diskuzím o euru chladné hlavy, racionální
úvahy a nadhled dívat se do států, které již taková rozhodnutí před námi udělaly. Měly nejednou daleko silnější měny s větší tradicí, ale přesto se ukázalo, že jim euro
přineslo další významný rozvoj.

